
Protokół nr 9/IX/2015 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 września 2015  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.7.2015 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan - 7 

    - obecnych - 6 

    - nieobecnych - 1 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych i gości stanowią załączniki nr 3 i 4 do  protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 8/VIII/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 

– druk nr 190/2015. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały – Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

parkowania taksówek na ulicy Piotrkowskiej – druk BRM nr 140/2015 

4. Informacja na temat zapewnienia bezpieczeństwa na łódzkich kąpieliskach ze 

szczególnym uwzględnieniem Wodnego Raju. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Realizacji 

Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 

2015-2020 – druk nr 193/2015. 

6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łodzi za I półrocze 2015 r. 

7. Sprawy różne i wniesione.  
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  III. Przebieg posiedzenia      

              Przewodniczący komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych.  

Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad. Radni nie 

wnieśli uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 8/VIII/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.  
Protokół został przyjęty  jednomyślnie  5 głosami „za” 
 
Ad2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 190/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztabu Policji KMP- załącznik nr 6 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał radny p. Bogusław Hubert. Jego zdaniem 
przedstawiona informacja przez Dyrektora potwierdza, że kasyna nie stanowią zagrożenia dla 
bezpieczeństwa mieszkańców. Potwierdza to również pismo Policji wskazujące w 
szczególności na trudności  w zakresie ruchu drogowego, z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc parkingowych. 
 
Z radnym p. Hubertem nie zgodził się radny p. Tomasz Głowacki. Zwrócił uwagę, że  
w piśmie Policji były obawy dotyczące funkcjonowania kasyna  i jego wpływu na zakłócanie 
porządku publicznego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zwrócił uwagę, że  być może 
dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie konsultacji społecznych czy mieszkańcy chcą 
na ul. Piotrkowskiej kasyna gry. Przewodniczący poprosił Zastępcę Komendanta Miejskiego 
Policji o wyrażenie opinii na temat zagrożeń związanych z funkcjonowaniem kasyn. 
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji p. Włodarczyk stwierdził, że  lokalizacja kasyna 
gry w budynku przy ul. Traugutta 4  biorąc pod uwagę specyfikę działalności lokalu możne 
wpłynąć na zakłócanie porządku publicznego.. W chwili obecnej trudno stwierdzić w jakim 
stopniu nastąpi ewentualne nasilenie zdarzeń przestępczych  oraz w jakich kategoriach 
czynów. Komendant stwierdził, że Policja  nie wydała negatywnej opinii.  
 
Zdaniem radnego p. Bogusława Huberta hipotetycznie sklep spożywczy też może stwarzać 
zagrożenie zakłócania porządku publicznego.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki  powiedział, że nie jest przeciwnikiem powstawania kasyn gry, 
ale zwrócił uwagę, czy nie warto zastanowić się czy  główna ulica miasta  jest odpowiednią 
lokalizacją dla tego typu działalności.  
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Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powiedział., że i tak ostateczną decyzję 
dotycząca lokalizacji kasyna gry na podstawie uchwały Rady Miejskiej podejmie Minister 
Finansów. Może w przyszłości należy rozważyć przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie.  
 
     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 190/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 3 radnych  

przeciw - 3 

wstrzymało się –0. 

Komisja nie wypracowała opinii. 
 
Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały – Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
parkowania taksówek na ulicy Piotrkowskiej – druk BRM nr 140/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji  poinformował, że projektodawca radny p. Maciej Rakowski 
 z powodów służbowych nie mógł przybyć na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Przypomniał, 
że ten temat był już niejednokrotnie poruszany na posiedzeniach Komisji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak po raz kolejny dopytywał co służby 
Straży Miejskiej i Policji mogą zrobić żeby ul. Piotrkowska nie była postojem dla taksówek.  
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta powiedział: Analiza zdarzeń jakie są  
realizowane na ul Piotrkowskiej wykazała, że tam gdzie stoją taksówki interwencji 
dotyczących zakłócania ładu i porządku jest znacznie mniej. Na początku mandaty karne 
przynosiły skutki. W tej chwili kierowcy taksówek w większości przypadków odmawiają 
przyjęcia mandatów i sprawy są kierowane do sądów. Statystyki z tego miejsca pokazują, że  
mamy 90 wniosków o ukaranie, w większości są to wykroczenia drogowe związane 
 z parkowaniem taksówek na ul. Piotrkowskiej. W I półroczu  2015 r. Straż Miejska nałożyła  
z tytułu wykroczeń drogowych na ul. Piotrkowskiej 1172 mandaty karne.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zauważył, że wiele stojących na 
Piotrkowskiej taksówek jest niesprawnych technicznie.  Plamy z oleju silnikowego, który 
wycieka z tych samochodów, jest bardzo trudno usunąć. Wyremontowanie najsłynniejszej 
łódzkiej ulicy drogo kosztowało podatników, dlatego należy wprowadzić skuteczne narzędzia, 
by wyeliminować ten problem. Przewodniczący dopytywał, czy jesteśmy w stanie skutecznie 
zadziałać, aby ul. Piotrkowska nie stawała się parkingiem dla taksówek.   
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta zapewnił, że Straż Miejska dokłada 
wszelkich starań, aby wyeliminować parkujące taksówki. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał: Jeśli chodzi o kwestie związane z przekazaniem do sądu 
spraw. Czy występowaliście Pastwo jako świadkowie? 
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji p. Włodarczyk: Sąd nie ma obowiązku 
informowania i raczej nie wzywa policjantów na świadków.  
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Radny p. Tomasz Głowacki stwierdził, że propozycja przyjęcia tej uchwały jest próbą 
rozwiązania problemu. Radny zastanawiał się, czy przyjęcie tego projektu uchwały w ogóle 
coś zmieni, czy zapisanie kolejnych ograniczeń skoro przepisów obowiązujących aktualnie 
nie jesteśmy w stanie zmienić.  
 
     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku BRM nr 140/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych  

przeciw - 0 

wstrzymało się –1. 

 
Ad 4 
Informacja na temat zapewnienia bezpieczeństwa na łódzkich kąpieliskach ze 
szczególnym uwzględnieniem Wodnego Raju. 
Informacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Informacja Komendy Miejskiej Policji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał  
o wysokość środków o jakie wystąpił MOSiR w celu poprawy bezpieczeństwa na obiekcie ? 
 
Dyrektor MOSIR p. Eryk Rawski  powiedział jeżeli chodzi o ogrodzenie na Wodnym Raju 
– 130 000 zł . Monitoring na Wodnym Raju i basenie „Promieniści” – 135 000 zł . 
 
Radny p; Bogusław Hubert podsumował, że działania podejmowanie przez Straż Miejską , 
Policję i MOSiR  odniosły pożądany skutek, podobne zdarzenia nie miały już miejsca 
(pobicie). 
 
Ad 5 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Realizacji Miejskiego 
Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2015-2020 – 
druk nr 193/2015. 

     Komisja jednomyślnie 6 głosami „za” zdecydowała o zdjęciu powyższego punktu  
 z porządku obrad Komisji z uwagi na brak osoby referującej temat z Zarządu Dróg 
 i Transportu.   W imieniu Komisji przekazuję wniosek o zdjęcie powyższego punktu także 
 z porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 września 2015 

Ad6 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łodzi za I półrocze 2015 r. 
Sprawozdanie Straży Miejskiej stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Sprawozdanie 
przedstawił Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta. 
 
W fazie pytań i dyskusji radny p. Bogusław Hubert wyraził podziw dla działań 
podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i zapytał: Z czym wiążą się 
ograniczenia możliwości reagowania i egzekwowania wykroczeń związanych z handlem? 
 
Komendant p. Zbigniew Kuleta: Wiele spółdzielni zawiera umowy na prowadzenie handlu 
na swoim terenie handlu ze stolika, z kartonów.  
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radny p. Bogusław Hubert: To jest niezgodne z prawem. Jako spółdzielnia musimy zgłosić 
do Wydziału Handlu, że ustalamy takie miejsce i wyznaczamy takie miejsce.  
 
Komendant p. Zbigniew Kuleta: Nam nie daje to legitymacji do podejmowania czynności 
bo osoba ma zgłoszoną działalność, ma zgodę właściciela terenu na handel. W takiej sytuacji 
kierowaliśmy wnioski do sądu i sąd stwierdzą, że nie ma podstaw do ukarania.  
 
Radny p. Grzegorz Matuszak zwrócił uwagę na problem nielegalnego handlu papierosami 
bez akcyzy w wielu miejscach  Łodzi a w  szczególności na Dołach na rogu ul. Wojska 
Polskiego ul. Spornej. 
 
Komendant p. Zbigniew Kuleta: Prowadzenie sprzedaży wyrobów tytoniowych bez  akcyzy 
to nie jest handel w miejscu niewyznaczonym tylko przestępstwo. Jeżeli Straż ujawni takie 
przypadki to przekazuje sprawę do Policji lun Izby Celnej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał  w jaki sposób Straż Miejska dba 
o  bezpieczeństwo w sieci uczniów.  
 
Komendant p. Zbigniew Kuleta: Referat Profilaktyki realizuje programy przygotowane dla 
wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Dostajemy wiele zaproszeń na prelekcje.  
 
 
Ad 7 
Sprawy różne i wniesione.  

W ramach spraw różnych Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o sprawę zakłócania porządku 
domowego, niszczenia mienia w centrum Łodzi w szczególności przez klientów klubu 
……………………. Z odpowiedzi na interpelację  wynika, że od  
2 września nie było zgłaszanych kolejnych interwencji dotyczących zakłócania porządku. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że z informacji udzielonych przez Zastępcę 
Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Straży Miejskiej  wynika, że działania 
podejmowane przez te służby doprowadziły do rozwiązania problemu i potwierdzili, że na 
chwilę obecną nie było zgłaszanych kolejnych interwencji dotyczących zakłócania porządku.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że z Wydziału Gospodarki Komunalnej  wpłynęły 
wyjaśnienia dotyczące zgłoszenia p. ………….. odnośnie  wytwarzania hałasu oraz 
nieczystości  przez hodowane w sąsiedztwie zamieszkiwania ptaki. Wyjaśnienia w sprawie 
zostaną przekazane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  
                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna  Kaźmierczyk 
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